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چكيده
از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی ،تاب آور بودن اقتصاد است .تاب
اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و
سنجش ،نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد .این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون
به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب
آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است .بر این اساس تاب آوری اقتصادی
را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با
نااطمینانی های اقتصادی» تعریف کرد .آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه ،مقاومت و مقابله
در برابر اثرات منفی ،بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد
تاب آوری اقتصادی می باشند.

واژگان كليدي:
تاب آوری ،تاب آوری اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی ،تحلیل مضمون.
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری مهدی احمدی با راهنمایی دکتر تیمور محمدی و دکتر عباس شاکری در دانشکده
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد.
 .2عضوهیات علمی و دانشیار اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی(نویسنده مسئول)tmmohammadi@yahoo.com ،
 .3عضوهیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی shakeri.abbas@gmail.com ،
 .4استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
 .5دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبائیahmadi620225@gmail.com ،
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-1مقدمه و بیان مساله

کشورها در مواجهه با تکانههای اقتصادی که ممکن است منجر به تغییر مسیر رشد و
توسعه کشور گردد ،عکسالعملهای متفاوتی از خود نشان میدهند .عکسالعملها و
تمهیداتی که برای مواجهه با تکانه اتخاذ میشود به میزان استحکام اقتصادی یک کشور،
نوعوشدتنقاطضعفوتالطمهایاقتصادیبستگیدارد)Simmie,etal.,2010(.چند
کشور جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی ،کره جنوبی ،مالزی ،تایلند و فیلیپین در بحران
مالی آسیا در سال  1997با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ،به شدت آسیب دیدند.
اما همین کشورها با اتخاذ سیاستهای درست و تجربه گرفتن از بحران قبلی ،اثرات بحران
مالی  2007بر اقتصادهای خود را ترمیم کرده و در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی
و آمریکا ،توانستند نه ماه زودتر ،به مسیر رشد خود برگردند)Jeasakul, et al,2014( .
امروزه نگاه جهانی به مخاطرات (طبیعی و اجتماعی) از تمرکز بر کاهش آسیبپذیری
به افزایش تاب آوری تغییر کرده است .در نتیجه کاربرد مفهوم جوامع تاب آور و راههای
ایجاد و تقویت آنها کاربرد بیشتری یافته است )Cutter et al., 2008, p3( .افراد و مکاتب
مختلف با توجه به دیدگاهها و رویکردهای خود به مقوله تاب آوری در حوزه اقتصاد توجه
کرده و مطالعات خود را در راستای آن سازماندهی کردهاند )Lisnyak, 2016( .زمانی
یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند تکانههای موقت یا دائم را جذب کرده و
بدون اینکه ثبات خود را از دست بدهد ،با شرایط به سرعت در حال تغییر سازگار شود.
(غیاثوند و همکاران ،1393 ،ص )7
اقتصاد ایران بر سر راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز با دو دسته مانع رو به روست:
دسته اول مخاطرات و بحرانهای بینالمللی و تحریمهای اقتصادی دشمنان است و
از سوی دیگر مشکالت ساختاری و فرآیندی داخلی اقتصاد ایران از جمله وابستگی به
درآمدهای شکننده نفتی ،نامناسب بودن فضای کسب و کار ،بیکاری ،رکود اقتصادی و
 ....میباشند .در همین راستا جهت مدیریت و غلبه بر این دو دسته مانع و با هدف تأمین
رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز
بیستساله ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ گردید .در این سیاستها بر افزایش
قدرتمقاومتوکاهشآسیبپذیریاقتصادکشور(بند،)12مدیریتمخاطراتاقتصادی
از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و
اختاللهای داخلی و خارجی (بند  )22و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات
نفت و گاز (بند  )13تاکید شده است .لذا یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ارتقای تاب اوری اقتصادی کشور است چرا که رشد شتابان و پایدار هدفگذاری
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شده در سند چشمانداز  20ساله کشور در دنیای بهشدت در حال تالطم و تغییر ،مستلزم
ارتقای سطح تابآوری اقتصاد ملی میباشد.
در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی و سنجش میزان تحقق آن ،میتوان دو رویکرد
کلی را مد نظر داشت :رویکرد اول توجه به مطالعه در خصوص آسیب پذیریهای کشور و
شناسایی و رفع آنهاست و رویکرد دوم توجه به تاب آوری و تقویت و ارتقای آن است .رویکرد
تاب آوری اقتصادی با توجه به ماهیت پویا و آینده نگری که دارد می تواند در راستای در
افزایش توان سازگاری اقتصاد در برابر مخاطرات موثرتر عمل کند .لذا از این جهت نسبت
به رویکرد توجه به آسیب پذیری اقتصادی در مطالعات اقتصاد مقاومتی ترجیح دارد.
اولین مرحله و در عین حال پایهایترین موضوع در ارائه هر شاخصی ،تیین مفهومی
و مشخص کردن ابعاد و مؤلفههای آن است ( )OECD, 2008بر همین اساس به جهت
ساخت شاخص تاب آوری اقتصادی ضروری است مفهوم مشخص ،جامع و کارآمدی از
تاب آوری اقتصادی ،ابعاد و مولفه های آن ارائه شود تا مبنایی برای شاخص سازی تاب
آوری اقتصادی قرار گیرد و از این طریق زمینه الزم برای سنجش میزان تحقق اقتصاد
مقاومتی فراهم شود.
به دلیل مکانیسم پیچیده و عدم تجانس مناطق و کشورها ،ارائه تعریف واحد از تاب
آوری و مشخص کردن شاخصهای تاب آوری و اندازه گیری آنها مشکل استRose and( .
 )Krausmann, 2013, p78نتیجه این شده است که مطالعات تاب آوری اقتصادی با
شاخصهای مختلف و بعضاً با تفاوتهای قابل مالحظهای با هم انجام شده باشند.
عمده مطالعات انجام شده داخلی در حوزه تاب آوری اقتصادی از جمله سیف (،)1391
غیاثوند و همکاران ( ،)1394ابونوری و همکاران ( ،)1396میرجلیلی و همکاران ()1396
با استفاده از تعاریف و شاخصهای موجود در مطالعات خارجی از قبیل شاخص بریگاگلیو و
همکاران و یا شاخص بورمن و همکاران و یا ترکیبی از این دو به بررسی تاب آوری اقتصادی
کشور پرداختهاند و در هیچ یک از آنان تعریف یا مفهومی از تاب آوری اقتصادی که بتواند
مبنای ساخت شاخص بومی باشد ،ارائه نشده است.
در این نتیجه این مقاله با هدف ارائه تعریف و تبیین مفهومی از تاب آوری اقتصادی،
ابعاد و مولفه های آن به منظور تمهید مبنای نظری شاخص ترکیبی تاب اوری اقتصادی
ایران نگاشته شده است .لذا سئوال کلی این است که مفهوم تاب آوری اقتصادی چیست
و دارای چه ابعاد و مولفه هایی می باشد؟
در ادامه ابتدا مفهوم تاب آوری در حالت کلی اعم از اقتصادی و سایر حوزههای علمی
مورد بررسی قرار گرفته و سپس ویژگیهای تاب آوری و رویکردهای مفهومی در تعاریف
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موجود تاب آوری مرور شدهاند .در ادامه پیشینه پژوهشهای انجام شده در مورد تاب
آوری اقتصادی در دو دسته مطالعات خارجی و داخلی مرور شدهاند .در ادامه تعاریف
موجود با استفاده از روش تحلیل مضمون ،دسته بندی و تحلیل شده و در نهایت پس از
سه مرحله کدگذاری و مقوله بندی ،مضامین اصلی مفهوم تاب آوری اقتصادی مشخص
و برمبنای آن ابعاد تاب آوری اقتصادی و در ذیل آن مولفه های این مفهوم استخراج شده
اند .در نهایت مضامین اصلی استخراج شده به عنوان ابعاد و مضامین سازمان دهنده به
عنوان مولفه های هر کدام از ابعاد بیان شده اند.
-2مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
 -1-2مروری بر تعاریف تاب آوری و تابآوری اقتصادی

در اینکه کلمه تابآوری مربوط به کدام حوزه علمی است بحث وجود دارد .برخی آن
را مربوط به حوزه بومشناسی (اکولوژی) و برخی دیگر آن را متعلق به فیزیک میدانند
( .)Leeuw, et al, 2000مفهوم چند بعدی تاب آوری که مفهومی دارای استفاده رو به
رشد است ،ابتدا در مطالعات منطقهای 1مفهوم سازی شد و هدف از آن توضیح تفاوت
بین مناطق مختلف اقتصادی بود)Hill et al., 2011; Bristow and Healy, 2013( .
از آنجاییکه که این مفهوم در بسیاری از رشتههای دانشگاهی کاربرد دارد .از همین
رو تعاریف متعدد و گاه کام ً
ال متفاوت از آن ارائه شده است به نحوی که آنها را میتوان
به هر کسی یا هر مکانی و یا هر پدیدهای اعم از اقتصادی و غیره نسبت داد .این امر باعث
شده است تا مفهوم تاب آوری علیرغم کاربرد گسترده آن به مفهومی کام ً
ال پیچیده و
گنگ تبدیل شود )Dinh and Pearson, 2015( .پیچیدگی مفهوم تاب آوری به حدی
عمیق است که ارزیابی و سنجش آنرا مشکل کرده است .به همین دلیل است که در حال
حاضر هیچ تعریف مورد اجماعی در خصوص تاب آوری وجود ندارد .نتیجه اینکه این
عدم اجماع باعث شکل گیری ابهام و در نتیجه باعث تنوع زیاد در شاخص سازی و رتبه
بندی آن شده است )LISNYAK, 2016( .به همین خاطر علیرغم اینکه تعاریف متعدد
و متنوعی از تابآوری بیانشده است ،اما به دلیل کاربرد گسترده در علوم مختلف ،هنوز
تعریف جامعی از تابآوری ارائه نشده است)2CARRI , 2013( .
تاب آوری معادل واژه انگلیسی  Resilienceبه معنای توانایی بازیابی ،بهبود سریع،
تغییر ،شناوری ،کشسانی و همچنین خاصیت فنری و ارتجاعی آمده است (Merriam-
.)Webster,2006اینواژهراقابلیتارتجاع،فنریت،جهندگی،کشسانی،برگشتپذیری،
1. regional studies
2. Community and Regional Resilience Institute

جدول  -1دسته بندی مفاهیم موجود در تعاریف تاب آوری
مفاهیم اصلی در تعریفها

نوع ارتباط و ماهیت

توانایی -ظرفیت

بودن یا شدن

تطبیق ،جذب ،پاسخ ،مقاومت

مراحل یا گامهای تاب آوری

بازیابی ،بازگشت ،عقب ،ارتجاع،

بازگشت عملکرد یا وضعیت قبلی

حادثه ،استرس (آشفتگی) ،تکانه

عامل به وجود آورنده نااطمینانی

کارکرد ،وضعیت

حفظ یا ثبات حالت سیستم قبل از وقوع تکانه

در مقایسه با تعاریف گفته شده ،به نظر می رسد این تعریف از جامعیت بهتری برخوردار
باشد :توانایی جذب اثرات یک رویداد مخرب ،به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ،پاسخ
مؤثر پس از رویداد ،حفظ و یا بازیابی عملکرد ،و سازگاری به صورتی که با یادگیری برای
مقابله با اثرات نامطلوب آینده آماده میشود )CARRI, 2013( .این تعریف قابلیت تاب
آوری را به صورت نظام مند بیان میکند و منعکس کننده فرآیندهای پویا بوده و به توسعه
و حفظ این توانایی کمک میکند.
این کلمات رفتاری تقریباً به چهار دسته زمانی تقسیم میشوند -1 :مرحله تأثیرپذیری
(جذب ،مقابله ،مقاومت ،حفظ)؛  -2مرحله پاسخ (پاسخ)؛  -3مرحله بهبودی (بازیابی،
بازگشت)؛  -4آماده شدن برای تغییر حال و آینده (انطباق عملکرد))CARRI,2013( .
جردن و جاورنیک-ویلز )2012( 2با تاکید بر سرعت بهبودی ،تاب آوری را توانایی مقابله
با فاجعه و اثرات آن به نحوی که به سرعت بهبودی حاصل شود ،میدانند.
مفهوم تاب آوری از نظر وزارت خزانه داری نیوزیلند ،گستردهتر از بالیای طبیعی است
1. Briguglio
2. Jordan and Javernik-Will’s
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بهبود پذیری ،انعطاف پذیری وترمیم پذیری نیز بیان کردهاند( .بریگاگلیو2004،1ص
)43-53
براساس تحلیل محتوای انجام شده از حدود  120تعریف از تاب آوری در رشتههای
مختلف ،تفسیر مشترکی از رفتار سیستمهای تاب آور ارائه شده است که این رفتار را
میتوان با کلماتی همانند انطباق ،بازیابی ،عملکرد ،جذب ،حفظ ،مقابله ،بازگشت ،پاسخ،
و مقاومت بیان کرد. )CARRI, 2013( .
از این واژگان میتوان دسته بندیهای دیگری با توجه به موضوعات مختلف داشت .از
قبیل دسته بندی نسبت به زمان وقوع تکانه ،نسبت به مراحل اثرگذاری ،نسبت به مراحل
و گامهای تاب آوری ،نسبت به نتیجه و پیامد.

93

94
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 75تابستان 1396

و شامل ظرفیت بخشهای عمومی ،خصوصی و مدنی برای مقاومت در برابر اختالل ،جذب
اثرات اختالل ،عمل مؤثر در مواجهه با بحران ،سازگاری با شرایط در حال تغییر از جمله
تغییرات آب و هوایی در طول زمان میباشد )Hughes & Healy, 2014, p.7( .از نظر
کاتر 1و همکاران ( )2008تاب آوری عبارت است از توانایی برخواسته از ویژگیهای ذاتی
که سیستم را قادر میسازد تا نسبت به جذب اثرات و مقابله با یک رویداد و همچنین پس
از رویداد با استفاده از فرآیندهای تطبیقی اقدام کند.
-2-2ویژگیهای تاب آوری

در حوزههای مختلف زندگی درجات مختلفی از تاب آوری وجود دارد .بر این اساس
اگر تغییرات یا اختالالت بعنوان یک تهدید تلقی شود این طبیعی است که سعی شود
که سیستم به حالت عادی و به حالت قبل از بحران هدایت نمود .ولی اگر همان تغییر
بتواند به توسعه بیشتر و یا امکانات جدید منجر شود ،مطلوب است که سعی شود راه
حلهای نوآورانه ابداع شده و سیستم در جهت دیگری هدایت شود( .رضایی و همکاران،
 ،1395ص )35
ویرگین 2و همکاران ( )2010پیشنهاد میکنند که برای تاب آوری اقتصادی بایستی
ظرفیت جذب و بازیابی سیستم عالوه بر ظرفیت سازگاری آن محاسبه و ارزیابی شود.
مشابه این مطلب در الگوی سازمان دراپ 3است که در آن ظرفیتهای متعددی از قبیل
جذب اثرات تکانه ،مقابله با وقایع مخرب و سازگاری باعث تسهیل در سازمان دهی مجدد
سیستمهای اجتماعی میشود)Cutter et al, 2008( .
برخی از تعاریف بیان شده بر این نکته تاکید دارند که تاب آوری یک نتیجه و پیامد است.
در عین حال تعاریف دیگر بر مجموعهای از فرآیندها همانند جذب ،بازیابی و سازگاری
که در پی حصول نتیجه هستند تاکید دارند )Mayunga, 2007, p3( .بر همین اساس
تاب آوری ممکن است در وضعیت قبل از وقوع بحران یا در واکنش به بحران باشد .به
همین دلیل میزان تاب آوری را میتوان به صورت ظرفیت (توان بالقوه) قبل از اختالل و
یا توانایی بعد از وقوع حادثه یا تکانه سنجید.
تاب آوری از جنس خروجی محصول ،خصیصهای پویا و از برهم کنش پیچیده عوامل
مختلف ایجاد میشود و به صورت طیفی از سطح پایین (آسیب پذیر) تا سطح باال (تاب
آور) را شامل میشود که بر پایه مدیریت صحیح ریسک شکل میگیرد (پیغامی و همکاران،
 ،1392صص  )74-72اما از نظر مایانگا ( )2007تاب آوری فرآیندی است که از طریق
1. Cutter
2. Vugrin
)3. DROP (Disaster Resilience of Place
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تعاریف ارائه شده در خصوص تابآوری نیاز به تفکیک مفهومی دارند چرا که در برخی
تعاریف از تاب آوری به توانایی سیستم برای بازگشت به حالت قبل یا به حالتی که قبل از
اختالل وجود داشته تعبیر شده است که عمده تعاریف قبل از  2010اینگونه هستند .اما
بعد از  2010تعداد کمی از تعاریف بر ویژگی بازگشت به حالت قبل در تعریف تاب آوری
تاکید دارند )Stevenson, et al, 2015, p3( .زیرا مفهوم بازگشت به حالت قبل ،از نظر
لغتشناسی (ترمینولوژی) بیشتر متعلق به علوم فیزیکی و مادی است .اما در سیستمهای
پیچیده اجتماعی و اکولوژیکی ،بازگشت به حالت قبل تقریباً غیرممکن است .این مساله
از مهمترین تفاوتهای رویکرد مهندسی و سیستمهای اجتماعی به تاب آوری است.
()O'Rourke, 2007

تعاریف مهندسی بیشتر برای محیطهای فیزیکی و ساختارهای مادی ارائه شدهاند و
به همین سبب از مفاهیمی از قبیل استحکام ،افزونگی ،سرعت و تدبیر تشکیل شدهاند.
( )Bruneau et al, 2003در مقابل این دسته از تعاریف ،تعاریف مربوط به علوم اجتماعی
بیشتر به مفاهیمی از قبیل توسعه ،یادگیری و تعامالت انسانی تاکید دارندMueller( .
)2013، Paton 2006، Sonn & Fisher 1998

بیشترین تاکید به مفهوم بازگشت به حالت قبل در مطالعات معطوف به بررسی آسیب
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سازگاری و افزایش ظرفیت یادگیری موجب بقای بلندمدت بدون کاهش کیفیت سیستم
میشود)Mayunga, 2007, p3( .
در فضای سیاستگزاری و اجرایی ،تاب آوری به عنوان یک هدف یا نتیجه توسعه فرض
میشود و سازگاری (تطبیق) به صورت یک مکانیزم یا فرآیندی است برای انتقال و نزدیک
کردن سیستم به آن نتیجه .لذا تاب آوری به عنوان مجموعهای از ویژگیها و تواناییهای
مطلوب تعریف می شود که بیانگر چگونگی دستیابی جامعه به اهداف می باشد .در نتیجه
فرآیندهای تسهیل کننده سازگاری به حصول ویژگیها و قابلیتهای مورد نیاز تاب آوری
کمک میکند .عالوه بر این برای گسترش ظرفیت سازگاری ،یافتن راههای حفظ عوامل
تقویت کننده تاب آوری مفید است)Stevenson,et al, 2015, p10( .
برخی از نویسندگان در توضیح مفهوم تاب آوری از عبارت جهش به آینده (پیش)
به جای بازگشت به گذشته استفاده میکنندCox & Perry 2011; Manyena et al( .
 )2011با این حال برخی دیگر هشدار میدهند که اغراق در تعبیر جهش به آینده از این
مطلب ناشی میشود که جوامع تاب آور تالش زیادی در پیش بینی مسیر رویدادهای
آینده دارند)Karanci & Ikizer, 2012, p14( .
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پذیری مشاهده میشود .مخالفان این نوع نگاه بیان میکنند که تاکید بر بازگشت به
حالت قبل یک کشور ممکن است باعث آسیب پذیری بیشتر تجارت و اقتصاد کشورد در
مواجهه با اختاللهای آینده شود .زیرا در این حالت سرمایه گذاری بلند مدت با بازگشت
سریع به حالت قبل در تعارض قرار میگیرد)Rose, 2007( .
در مجموع رویکردهای مفهومی به تاب آوری را میتوان در سه دسته زیر جمع بندی
نمود:
الف) تابآوری به عنوان پایداری :این رویکرد که از مطالعات اکولوژیکی گرفته شده،
تاب آوری را به عنوان توانایی بازگشت به حالت قبل از حادثه تعریف میکند .لذا در این
حالت تاب آوری مقدار اختالل تحمل شده یا جذب شده توسط سیستم استBeatley( .
 )and Newman, 2013, p5در اقتصاد شبیه به تعادل پویای خودکششی است
ب) تابآوری به عنوان بازیابی :این رویکرد بیشتر در مطالعات اکولوژی و زیست-بوم
شناسی یافت میشوند و از آن تعبیر به تاب آوری زیست محیطی شده است .بنابراین
تاب آوری توانایی جامعه برای بازگشت به حالت تعادل قبل از تکانه میباشد و سرعت
بازگشت معیاری برای تاب آوری است )McEntire, 2014, p5( .بیشترین تاکید بر ثبات
در ساختار ،عملکرد و هویت سیستم در برابر شوکها ،اندازه شوک قابل تحمل سیستم
قبل از انتقال به حالت جدید است و دراقتصاد شبیه به موضوع تعادل چندگانه میباشد.
ج) تابآوری به عنوان گذار (دگرگونی) :این رویکرد بیشتر در مطالعات مربوط به
جوامع انسانی و اجتماعات انسانی به کار میرود و تاکید بر ظرفیت جامعه برای واکنش به
تغییر از طریق سازگاری با شرایط جدید و درس گرفتن از تجربیات تاکید دارد( .ماتیاس
و پلینگ ،2015 ،ص  .)8از نظر این رویکرد تغییر غیرقابل اجتناب است و لذا به دنبال
دستیابی به مسیرهای جدید میباشد )Brown, 2014, p109( .لذا از مفاهیم نوسازی،
احیا ،خود سازماندهی و جوامع یادگیرنده نیز در این رویکرد استفاده میشود( .رفیعیان
و همکاران )1390 ،همانند مفهوم استحکام در نظریه سیستمهای پیچیده میباشد و در
اقتصاد میتواند با اقتصاد تکاملی مرتبط باشد)Martin & Sunley, 2013( .
از نظر رویکردهای پایداری و بازیابی ،جامعه یا تاب آور است و یا نیست .در واقع در
این دو رویکرد نگاه نتیجهای به تاب آوری وجود دارد .آما از نظر رویکرد گذار ،تاب آوری
فرآیند یا خط سیر تغییر به سمت بهبودی و افزایش تاب آوری است .بر این اساس تاب
آوری اجتماعی از نگاه این رویکرد ظرفیت افراد برای یادگیری و تعامل با محیط بیان
میشود)Herreria, ecd, 2006, p135( .
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با توجه به مطالعات برنو و همکاران ( )2003کارپنتر و همکاران ( ،)2001مارتین ()2012
و بریستو و هیلی ( )2013میتوان گفت که یک اقتصاد تاب آور نیازمند دو چیز است:
 -1مقابله با اثرات منفی تکانه ها(اختالالت) اقتصادی؛  -2انطباق با شرایط اقتصادی
بعد از بروز تکانه ها.
تکانهها و اختاللها میتوانند منشأ اقتصادی یا غیراقتصادی داشته باشند .ولی به
هرحال اثرات قابل مالحظهای بر اقتصاد دارند .دسته بندیهای مختلفی از این تکانهها
ارائه شده است .زمان و واسیلی ( )2014شوکها را به شوکهای خارجی و داخلی تقسیم
میکنند .بحرانهای مالی و اقتصادی بین المللی ،منازعات نظامی و بحرانهای زیست
محیطی از جمله شوکهای خارجی هستند )Zaman & Vasile,2014, p6( .از نظر
ابونوری و الجوردی ( )1395چهار نوع شوکهای برونزای خارجی عبارتند از :بالیای
طبیعی؛ حمالت تروریستی و سایبری؛ شوکهای تجاری (مالی و اقتصادی) و نوسانات
مثبت و منفی قیمت نفت.
این تکانهها منحصربهفرد نبوده و در تجربه جهانی ،کشورها چندین تکانه را بهطور
همزمان تجربه کردهاند .همه این تکانهها مسیر رشد قبلی یک اقتصاد را تغییر نمیدهند.
زمانی که یک تکانه رخ میدهد و باعث تخریب اقتصاد و آسیب نمیشود و اقتصاد اثری از
آن تکانه دریافت نمیکند این اقتصاد مستحکم است؛ اما وقتی اقتصاد تحت تأثیر اثرات
منفی تکانه قرار گرفت و حداقل به همان مسیر قبلی خود بازگردد اقتصاد تاب آور است؛
و اگر نتواند به مسیر قبلی خود برگردد اقتصاد دارای آسیبپذیری است .این چهارچوب
مفهوم در شکل زیر نشان دادهشده است)Hill, et al., 2011( .
1
اولین پژوهش در خصوص تاب آوری اقتصادی مقاله تیرنی ( )1997است و بعد از
آن ،امروزه این مفهوم در سطوح مختلف از کشور تا منطقه و حتی خانواده گسترش یافته
استBruneau et al., 2003; Martin, 2012; Bristow and Healy, 2013; Baily( .
 )and Berkely, 2014برخی از محققین نیز به این موضوع انتقاد کرده اند که در پاره
ای از تعاریف ارائه شده از تاب آوری اقتصادی ،از مفاهیم کم عمق با معیارهای سطحی
استفاده شده است)Rose, 2009( .
داین و پیرسون ( )2015براساس مطالعه براند و ژاک ( )2007که به صورت مرور
ادبیات تاب آوری بوده و نیز بر پایه مطالعه انتقادی استراتر ( )2012تصدیق میکنند که
تابآوری ،مفهومی چند وجهی ،با معنای چندگانه اما قابل تفکیک است هر چند هنوز
این تفکیک انجام نشده است )Dinh and Pearson, 2015( .عدم ارائه تعریف مشخص
1. Tierney
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و واحد از تاب آوری اقتصادی باعث شده است تا اندازه گیری و سنجش آنرا با مشکل
مواجه سازد ( )Davydov et al., 2010تاب آوری اقتصادی نیز که ذیل مفهوم کلی تاب
آوری تعریف میشود از این قاعده مستثنی نیست و اجماع نظری در خصوص تعریف از
تاب آوری اقتصادی وجود ندارد.
هر چند ممکن است کیفیت و میزان بالقوه تاب آوری یک شخص و یا کشور در مقایسه
با دیگران با توجه به زمان و محیط آن متفاوت باشد ،اما میتوان تاب آوری هر یک را
محاسبه و تقویت کرد .چرا که تاب آوری به دنبال شناسایی منابع داخلی فرد یا کشور
برای مقابله با موقعیتها و عدم تعادل ،تکانه یا بال ،و پدیدههای شدید طبیعی است .این
جنبه در خصوص اقتصاد مهمتر است چرا که مبتنی بر روابط بین عوامل داخلی و خارجی
اقتصادی و عوامل زیست محیطی و اجتماعی انسان است)Zaman,Vasile,2014, p2( .
تاب آوری اقتصادی در سه سطح کالن (کل اقتصاد و تعامل بازارها و تمامی افراد)،
سطح میانی (صنایع و بازارهای منفرد) و سطح خرد (اشخاص و فعالیتهای اقتصادی) و در
دو دسته تاب آوری ذاتی و تطبیقی آمده است .تاب آوری ذاتی به معنای توان جایگزینی
نهادههای دیگر با نهادههایی که در اثر تکانه دچار مشکل شدهاند و تاب آوری تطبیقی به
معنای استفاده از روشهای جدید تولید اقتصادی یا ایجاد قراردادهای جدید (طرفهای
قرارداد جدید اعم از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان) است که میتواند ناشی از ابتکار
و تالش فوق عادی و تقویت بازارها از طریق کامل کردن اطالعات عوامل اقتصادی دسته
بندی میشود)Rose, 2006( .
بر همین مبنا تاب آوری ایستا به حفظ کارکرد در هنگام تکانه با استفاده از منابع
برجای مانده تعبیر میشود و استفاده کارا از منابع برای بهبود و بازیابی بعد از تکانه و
البته با تاکید بر ظرفیت بازسازی تاب آوری پویا تعریف میشود (Rose & Crusman,
 )2006در منبع دیگری تاب آوری ایستا عبارت است از توان یا ظرفیت اقتصاد برای
جذب یا منعطف شدن در برابر خطر .در حالیکه تاب آوری پویا توان اقتصاد برای بهبود
پایدار از تکانهها در طی زمان است)Rose, 2008( .
بریگاگلیو و همکاران )2006( 1تاب آوری اقتصادی را توان سیاست ساخته یک اقتصاد
برای بهبود یا انطباق با آثار تکانههای اقتصادی میداند .این توانایی سه جنبه دارد :توانایی
اقتصاد در اجتناب از تکانهها ،توانایی اقتصاد در تحمل اثر تکانهها ،توانایی اقتصاد در
بازیابی سریع از تکانههای اقتصادی تخریب کننده خارجی.
تاب آوری اقتصادی برای کاهش میزان احتمال شکست(زیان اقتصادی) ،کاهش
پیامدهای منفی تکانه ها و کاهش زمان بازیابی(بهبود اثرات) می باشدFujii et al, (.
)1. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella (2006

()Briguglio, 2014

تاب آوری اقتصادی به معنی شناسایی راهها و رفتارهایی است که استفاده از آنها باعث
افزایش ظرفیت مقابله با شوکهای خارجی منفی یا اثرات منفی می شود .از منظر دیگر
تاب آوری به دنبال کاهش احتمال شکست یا کاهش زیانهای ریسکهای اقتصادی قبل
و بعد از وقوع تکانهها میباشد)Zaman, Vasile,2014, p3( .
شبیه به تعریف بریگاگلیو ( )2006که تاب آوری اقتصادی را ظرفیت یک کشور
برای بهبود یافتن از یک شوک و یا مقاومت در برابر تأثیر آن تعریف کرده است ،بورمن و
همکاران ( )2013تاب آوری اقتصادی را عالوه بر این تعریف ،ظرفیت برکشت به موقعیت
قبل از تکانه نیز میدانند .اما دوال و همکاران ( )2013با توجه به سطح تولید بالقوه
اقتصاد ،تاب آوری اقتصادی را به عنوان قابلیت حفظ ستانده نزدیک به سطح بالقوه پس
از شوک تعریف کردهاند.
جدول  - 2انواع روشهای دسته بندی تعاریف تاب آوری (پیغامی و همکاران)1394 ،
ویژگی

نگاه اول -نگاه ایستا ،پروژهای

نگاه دوم -نگاه پویا ،فرایندی

تقابل بودن در برابر شدن

توانایی داشتن

در مقابل انجام فرآیند کسب توانایی

تقابل مقاومت با سازگاری

مقاومت در برابر اثرات

تاب آوری به معنای سازگاری با اثرات اختالل

خط سیر

جامعه یا تاب آور است یا
نیست؟(صفر و یکی دیدن)

بعد از اختالل میتواند کارکرد قبلی خود
را بیابد یا بهتر از قبل باشد.

پیش بینی پذیری
ماهیت موقتی تاب آوری

پیش بینی میزان حفظ کارکرد بعد نمیتوانپیشبینیکردچونفقطبعدازوقوع
بحرانمیتوانگفتجامعهتابآوراستیانه؟
از وقوع بحران
تاب آوری ویژگی ناگهانی و فقط
بعد از بحران پدیدار میشود

میتوان از طریق برنامه ریزی و
سیاستگذاری تاب آوری را ارتقا داد.

وجود برخی از دوگانگیها در کاربرد تاب آوری در علوم مختلف باعث شده است که تعریف
این مفهوم مشکل شود .برخی از مهمترین این دو گانگی ها عبارتند از:
 -1دوگانگی علوم مهندسی و فیزیکی با علوم اجتماعی -انسانی که در اولی تاکید
بر برگشت پذیری و حفظ کارکرد قبلی است و لی در دومی تاکید بر سازگاری و تطبیق
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 )2014از نظر بریگوگلیو و همکاران ( )2009تاب آوری مجموعه اقدامات سیاست گذاران
و بازیگران اقتصادی است که یک کشور را قادر میسازد در برابر اثرات منفی شوکها،
مقاومت کرده و بازیابی گردد و باعث میشود کشور بتواند از شوکهای مثبت بهترین
استفاده را ببرد.
تابآوری اقتصادی به توانایی اقتصاد در ایستادگی در برابر تکانهها و بازگشت به مسیر
اولیه خود اشاره دارد که البته این توانایی به سطح آسیبپذیری اقتصاد نیز بستگی دارد.
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جدول  -3مدل مفهومی و اجزای تابآوری (مجمع جهانی اقتصاد)

12345

زیر سیستم

معنای هر جز

اقتصاد

پایداری شامل مفهوم قابلیت اطمینان است و به توانایی جذب و
مقاومت در مقابل اغتشاشات و بحرانها اشاره دارد

1

ثبات

اجزاء تابآوری

مشخصههای تابآوری
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با شرایط جدید و حصول بهینه جدید با امکانات و شرایط جدید است.
 -2سطوح جامعه مورد بررسی فرد ،محلی ،یا کشور باشد ،باعث میشود برخی از
تعاریف و مؤلفههای آن تخصیص بخورند یا موضوعات دیگری را شامل شوند.
برخی از دالیل به وجود آمدن این دوگانگیها عبارتند از -1 :ابهام در صحت بازگشت
به حالت قبل یا بازیابی تعادل؛  -2عدم شفافیت در توضیح مرزهای مفهومی مفاهیم
سازگاری ،ظرفیت سازگاری و تاب آوری؛  -3عدم شفافیت در توضیح مرزهای مفهومی
مفاهیم آسیب پذیری ،بازیابی و تاب آوری( .پیغامی و همکاران ،1394 ،ص )112
مجمع جهانی اقتصاد ( )2013چارچوبی برای تاب آوری کشورها در نظر گرفته است
که این چارچوب برای همه حوزههای زندگی از قبیل اقتصاد دارای پنج مؤلفه اصلی است
که در جدول زیر آمده است:

داشتن ظرفیت اضافی و سیستمهای پشتیبانی است بهنحویکه
در حوادث و اغتشاشات ،بخش موردنظر قادر به ارائه خدمت
تعریفشدهاش باشد

2

افزونگی

در پاسخ به بحرانها ،انعطافپذیری بیشتری وجود داشته باشد و سعی
بر تبدیل تهدید به فرصت باشد

3

نظام تدبیر

عملکرد تاب آورانه

4

واکنش پذیری
5

بازیابی

به معنی توانایی بر جابهجایی سریع در هنگام مواجهه با بحران است.
داشتن توانایی برای بازگشتن به شرایط نرمال (حفظ سطح کارکرد
قبلی) پس از بروز بحران است

برخی از محققین ابعاد زیر را برای تاب آوری اقتصادی در صورت وقوع تکانه بیان کردهاند:
 -1مقاومت :بهبود قدرت و استحکام در تحمل اثرات اولیه ،حفظ قابلیت و کارکرد قبلی؛
 -2قابل اطمینان بودن :اطمینان از تداوم موجودیت ،کارکردها ،منابع و ...
 -3افزونگی :وجود جایگزین برای فعالیتهای روز مره و مدیریت ناپایداریهای پیش
بینی پذیر
 -4انعطاف پذیری :توانایی تأمین و جابجایی عوامل در شرایط غیرقابل پیش بینی و
1. Robustness
2. Redundancy
3. Resourcefulness
4. Response
5. Recovery

اتفاقات نادر( .شرایط نااطمینانی)( .پیغامی و دیگران ،1394 ،ص )125
-1-5-2مطالعات خارجی

مجموعه مطالعات بریگاگلیو و همکاران :در سال  2003بریگاگلیو و گالیا در مقاله
شاخص آسیب پذیری تعدیل شده برای تاب آوری 2استدالل کردند که یک نماگر ساده
برای تاب آوری اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرانه میباشد ،زیرا این متغیر توانایی
3
بالقوه یک کشور را برای مقابله با آسیب پذیری نشان میدهد .بریگاگلیو و همکاران
( )2006تاب آوری اقتصادی را توان سیاست ساخته یک اقتصاد برای بهبود یا انطباق
با آثار تکانههای اقتصادی میداند و مؤلفههای تاب آوری عبارتند از :ثبات اقتصاد کالن،
کارایی بازارهای خرد ،حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی .او بعدها ( )2009مؤلفه
زیست محیطی را به مؤلفههای تاب آوری اقتصادی اضافه کرد .او و همکاران 4در 2008
چارچوب کلی ریسک ملی حاصل کسر آسیب پذیری از تاب آوری ملی یک کشور را
ارائه کردند که بر مبنای آن چهار وضعیت :پسرولخرج(تاب آوری پایین ،آسیب پذیری
پایین) ،خودساخته(آسیب پذیری باال ،تاب آوری باال) ،بهترین حالت(آسیب پذیری
پایین ،تاب آوری باال) و بدترین حالت(تاب آوری پایین ،آسیب پذیری باال) میباشد.
براساس نتایج بریگاگلیو ( )2014کشورهای کوچک از لحاظ اقتصادی به میزان بسیار
باالیی مستعد قرار گرفتن در معرض شوکهای اقتصادی خارجی میباشند ،که دلیل
آن ویژگیهای ذاتی این کشورها از جمله درجه باالیی از باز بودن اقتصاد و درجه
باالیی از وابستگی به دامنه کوچکی از صادرات و واردات استراتژیک است .ثبات اقتصاد
کالن و انعطافپذیری بازار خرد ،سیاستهایی هستند که منجر به افزایش تاب آوری
اقتصادی این کشورها شده است .از نظر بریگاگلیو توانایی ایستادگی اقتصاد در برابر
تکانهها و بازگشت به مسیر اولیه ،عالوه بر تاب آوری به میزان آسیب پذیری اقتصاد
نیز بستگی دارد.
مجموعه مطالعات رز و همکاران :از نظر رز ( )2006تاب آوری اقتصادی در سه سطح
کالن (کل اقتصاد و تعامل بازارها و تمامی افراد) ،سطح میانی (صنایع و بازارهای منفرد)
و سطح خرد (اشخاص و فعالیتهای اقتصادی) مطرح است .تاب اوری در دو دسته تاب
آوری ذاتی و تطبیقی آمده است .رز ( )2007تاب آوری را به تاب آوری ایستا و تاب آوری
پویا دسته بندی میکند .رز و کراسمن ( )2013تاب آوری ایستا را به حفظ کارکرد در
1

1. Briguglio
)2. EVIAR (Economic Vulnerability Index Adjusted for Resilience
)3. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella (2006
)4. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella (2008
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-5-2پیشینه مطالعاتی شاخص تابآوری اقتصادی
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هنگام تکانه با استفاده از منابع برجای مانده بعد از تکانه یا شوک میدانند در حالیکه تاب
آوری پویا را کارایی استفاده از منابع برای بهبود و بازیابی بعد از تکانه و البته با تاکید بر
ظرفیت بازسازی تعریف میکنند.
شاخص تاب آوری جهانی :)2018( 1اصلیترین دغدغه این شاخص ساالنه ،زنجیره
تأمین (عرضه) است چرا که در حالتی که ارتباطات و تعامالت کشورها با هم افزایش
پیدا میکند ،پیچیدگی و وابستگی کشورها در این ارتباطات باعث افزایش ریسکهای
مربوط به زنجیره تأمین است .این شاخص دارای سه مؤلفه و  12متغیر است که عبارتند
از :مؤلفه اقتصادی (کارایی اقتصادی ،ریسک سیاسی و شدت نفتی ،نرخ شهرنشینی)،
مؤلفه کیفیت ریسک (متغیرهای ریسک قرار گرفتن در معرض بالیای طبیعی ،کیفیت
مدیریت ریسک بالیا ،کیفیت مدیریت ریسک آتش سوزی و ریسک سایبری) و مؤلفه
زنجیره تأمین (متغیرهای کنترل فساد ،زیرساخت ،کیفیت عرضه کنندگان داخلی و
ثبات زنجیره تأمین) .شاخص سال  2018نسبت به سال  2014دارای متغیرهای نرخ
شهرنشینی ،ریسک سایبری و ثبات زنجیره تأمین به ترتیب به سه مؤلفه اضافه شدهاند.
در این شاخص هر دو بعد آسیبپذیری و تاب آوری اقتصادی در نظر گرفته شده است.
بورمن و همکارن ( :)2013این مطالعه در پی شناسایی عواملی است که به کمک
آنها بتوان تاب آوری اقتصادی کشورهای مورد بررسی را افزایش داد تا بتوانند اثرات
شوکهای خارجی را جذب و نسبت به آنها واکنش بهتری داشته باشند .لذا از نظر بورمن
و همکاران ،تاب آوری یک کشور تابع دولت و حکومت به طور کلی ،قدرت نهادها به
خصوص نهادهای سیاست گذار در زمینه مالی و اقتصادی کشور ،سالمت بخش بانکداری
و به شکل گستردهتر بخش مالی ،ساختار اقتصاد شامل مواردی مثل تنوع و وابستگی
صادراتی ،ارتباط با بازارهای مالی جهانی و عوامل مشابه دیگر ،فضای تصمیم گیری در
هر زمان ،به خصوص سیاستهای پولی ،مالی و ذخایر است.
زمان و واسیلی :)2014( 2این دو محقق پس از ارائه تعریف از تاب آوری و آسیب پذیری،
برمبنای مطالعه بریگاگلیو ( )2006با محاسبه شاخص نسبت تاب آوری به آسیب پذیری،
کشورها را به چهار دسته با تاب آوری اقتصادی خیلی باال ،متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف،
تقسیم بندی کرده است .بیان میکنند که برخی از متخصصان این نظر را دارند که چون
شاخص رقابت پذیری اقتصادی بسیاری از شاخصهای تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری
را دارد نیازی به این دو شاخص نیست .در مقابل برخی دیگر این نظر را دارند که هر شاخص
دارای اهمیت و ارتباط مخصوص به خود است که نیاز به تجزیه و تحلیل جداگانه دارد.
1. The 2014 FM Global Resilience Index, Annual Report
2. ZAMAN & VASILE

جدول  -4سایر پژوهشها در خصوص شاخص تاب آوری ()Stevenson, et al, 2015, p514
نویسندگان (سال)

Ainuddin, S. and
Routray, J, 2012

عنوان شاخص

ابعاد شاخص

شاخص تاب آوری
3
اجتماع

تاب آوری اقتصادی ،تاب آوری اجتماعی و تاب آوری
نهادی

1. Aida Caldera, Alain de Serres, Filippo Gori, Oliver Röhn
2. quantile
3. Community Resilience Index
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سانچز و همکاران :)2017(1این مقاله در پی بررسی انواع مختلف سیاستهای
مختلف برای به حداقل رساندن میزان احتمال وقوع و فراوانی بروز بحرانهای مالی ،در
چارچوب بده بستان بین رشد اقتصادی و شکنندگی اقتصادی است .براساس نتایج این
مقاله سیاستهای بازار تولید و بازار نیروی کار و کیفیت بهتر نهادها ،رشد اقتصادی را
بهبود میبخشد،
آنگیون و باتس ( :)2015با مرور و نقد پژوهشهای انجام شده گذشته ،چارچوبی را
پیشنهاد میدهند که برای سنجش آسیب پذیری -تاب آوری  95کشور در بازه زمانی
 2000تا  ،2009را با تعداد  43متغیر ارائه کردند که در نتیجه کشورها را در چهار دسته
بیشتر توسعه یافته ،توسعه یافته متوسط ،کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیرهای
کوچک دسته بندی نمودند.
روهان و سانچز ( :)2016رابطه بین سیاستگزاری و حوادثی که منجر به نوسانات
شدید رشد (مثبت و منفی) میشوند را با استفاده از روشهای رگرسیون کوانتایل 2در
مورد خصوصیاتی مانند اندازه ،مرحله توسعه و باز بودن تجارت و سیاستهای اقتصاد
کالن بررسی میکند .یافتهها برای بسیاری از کشورهای عضو  OECDنشان می دهد:
اول کشورهای با نظارت بانکی قویتر و توسعه بازار سرمایه ،کیفیت بهتر حکومتداری،
باالترین سطح خارجی ذخایر و چند ویژگی بازار کار مانند مزایای بیکاری باالتر و صرف
هزینه بیشتر در سیاستهای بازار کار فعال ،شوکهای رشد منفی کمتری تجربه کردهاند.
دوم ،استفاده بیشتر از ابزارهای کالن اقتصادی به طور کلی با کمترین تکانههای مثبت
و در نتیجه میانگین کمتری از رشد همراه بوده است( .شوک مثبت).
عالوه بر مطالعات فوق که خاص تاب آوری اقتصادی میباشند ،پژوهشهای دیگری
هم در موضوع تاب آوری وجود دارند که در آنها به تاب آوری اقتصادی به عنوان یکی از
ابعاد تاب آوری توجه شده است .برخی از مهمترین این مطالعات و ابعاد آنها در جدول
3
زیر آمده است:
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Cutter, Burton and
Emrich , 2010

1

تاب آوری اجتماعی ،تاب آوری اقتصادی ،تاب آوری
نهادی ،تاب آوری زیرساخت ،سرمایه اجتماعی

Norris, F.H. 2011

2

توزیع منابع اقتصادی ،تساوی در توزیع منابع

Cutter, et al 2014

Edaw and Aecom,
2009

شاخص تاب آوری سوانح

شاخص تاب آوری جامعه
3

الگوی BRIC

شاخص تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری اجتماعی ،تاب آوری اقتصادی ،سرمایه
اجتماعی تاب آوری نهادی ،تاب آوری زیرساخت،
تاب آوری محیطی
نیروی کار؛ بنگاهها؛ بازار کار؛ دارایی و زیرساخت؛
مقیاس و نزدیکی

-2-5-2مطالعات داخلی

123

ابونوری و الجوردی (ب :)1395 -تابآوری اقتصادی برای دوره  1369تا  1392بر اساس
متغیرهای منتخب در سه الگوی بریگوگلیو و همکاران ( ،)2008بورمن و همکاران
( ،)2013و آنگیون و باتس ( )2015انجام و نتایج نشان میدهد که میانگین شاخص
تابآوری در دوره اصالحات در مقایسه با دو دوره دیگر بیشتر بوده است .نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی سرانه با تابآوری رابطه مستقیم دارد .اصالح سیاستهای اقتصادی با
هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،توسعه و تنوع در صادرات ،کاهش کسری
بودجه با انضباط مالی ،مهار تورم با افزایش بهره وری و انصاف ،و کاهش بیکاری با افزایش
کیفیت آموزش ،بعالوه حکمرانی خوب ،میتواند موجب افزایش تابآوری شود.
غیاثوند و عبدالشاه ( :)1394تابآوری را توان یک سیستم جهت جذب آشفتگی و
ساماندهی مجدد در زمان دریافت تغییر ،تعریف میکند ،به شکلی که ساختار ،وظیفه،
مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند .در دوره زمانی  1392-1378بر مبنای
شاخص بورمن و همکارانش ( ،)2013نتایج صرف نظر از روند کاهشی یا افزایشی شاخص،
پایین بودن مقادیر تاب آوری اقتصادی ایران به میزان کمتر از  0.5در تمام دوره را نشان
میدهد .در سال  1380و بهعلت کاهش کسری بودجه ،کاهش نرخ تورم و بهبود حکمرانی،
تاب آوری به اوج خود رسیده است و در سالهای بعد روند کاهشی پیداکرده است.
غیاثوند و رمضانیان ( :)1394ترکیبی از مؤلفههای شاخصهای تاب آوری بورمن
و بریگوگلیو شامل ثبات اقتصاد کالن ،کاراریی بازارخرد ،حکمرانی مطلوب ،توسعه
اجتماعی،صحتسیاستهایمالی،صحتسیاستهایپولی،اثربخشیدولت،نظارتهمه
جانبه ،سالمت بانکی ،تنوع صادراتی ،آزادی صادرات ،استحکام خارجی ،بدهی خصوصی
1. Disaster Resilience Index
2. Society Resilience Index
3. Baseline Resilience Indicators for Communities
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و ذخایر بین المللی خالص و میزان سرمایه گذاری بین المللی میباشد .براساس یافته ها
تا سال  1383تاب آوری رو به افزایش بوده است ولی از سال  1384تا  1390روند نزولی
را پشت سر گذاشته است.
مهرانفر و خاوری نژاد ( :)1392براساس شاخص بریگوگلیو و همکاران ( )2006برای
بازه زمانی  2003-2012و برای حدود  90کشور محاسبه و نتایج حاصل بیانگر نزول رتبه
ایران از رتبه  33در سال  2008به رتبه  72در سال  2012رسیده است.
سیف ( :)1391الگوی کلی اقتصاد مقاومتی دارای چهار بعد رشد اقتصادی ،عدالت
اقتصادی ،ثبات اقتصادی و فنریت (تاب آوری) اقتصادی میباشد .در شرایط عادی کشور،
جنبههای رشد و عدالت اقتصادی الگو کارکرد بیشتری دارند و در شرایط تحریم و بحران،
جنبه تابآوری اقتصادی مورد تاکید بوده و دارای چهار مولفه اجتناب ،خنثی سازی،
جذب و ترمیم ،پخش و تضعیف می باشد.
مغاری ( :)1395در این مطالعه شاخصهای آسیب پذیری و تابآوری اقتصادی
کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره  2002تا  2013میالدی محاسبه شده است.
نتایج نشان میدهد که کشورهای الجزایر ،اکوادور ،ایران ،نیجریه و ونزوئال در وضعیت
پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تابآوری اقتصادی را در سالهای آینده
خواهند داشت .تابآوری اقتصادی رابطهای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر
تابآوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است.
وثوقی نیک ( :)1395تابآوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر تغییرپذیری تولید
ناخالص داخلی سرانه دارد و اقتصاد ایران به دلیل تمرکز باالی صادرات ،نامناسب
بودن مولفههای اقتصاد کالن و حکمرانی خوب ،در زمره کشورهای با تابآوری اندک و
آسیبپذیری باال قرار گرفته است.
ارشادی یامچی ( :)1395در مدل اثرات ثابت زمان ،کشورهایی که در آنها سهم
درآمدهای نفتی در درآمد ملی بیشتر است ،تابآوری اقتصادی کمتری دارند و بالعکس.
همچنین در مدل اثرات ثابت مقطع نشان داده شده است که کشورهای با درآمدهای
نفتی باالتر ،در طول زمان توانستهاند تابآوری خود را ارتقاء دهند
فروغی زاده ( :)1393در ادبیات اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف
میشود :توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوکهای خارج از
سیستم ،توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل شوکها و سوم توانایی اجتناب از شوک.
مؤلفههای شاخص مقاومتپذیری اقتصاد ایران عبارتند از :تابآوری بخش دولتی (اندازه
دولت ،وابستگی بودجه ،ثبات بودجهای دولت) ،تابآوری تجارت خارجی (تراز تجاری،
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وابستگی به واردات ،ثبات صادرات) ،تابآوری محیط کالن اقتصاد (ثبات ارزی ،بدهی
خارجی ،اشتغال ،ثبات پولی) ،تابآوری بخش تولید (حمایت از تولید ،بهره وری تولید،
اقتصاد دانش بنیان) ،تابآوری عرصه حاکمیت ،و تاب آوری بخش اجتماعی (توزیع
درآمدی مناسب).
-3روش تحلیل مضمون

مراحل پژوهش کیفی یک مسیر از قبل برنامهریزیشده برای توصیف واقعیت نیست،
بلکه توصیف واقعیت بعد از وقوع واقعیت است .پژوهشگران کیفی مفاهیم جدید را شکل
میدهند و یا اینکه دادهها را تدقیق میکند .آنها دادهها را درون طبقهها (بر اساس
مضامین ،مفاهیم یا ویژگیهای مشابه) سازماندهی کرده و ارتباط آنها را شکل میدهند
(نیومن ،1389 ،صص  .)99-97تحلیل مضمون ،1یکی از انواع روشهای کیفی است که
برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود درداده های کیفی استBraun &( .
 )Clarke, 2006فرآیند کامل تحلیل مضمون را میتوان به سه مرحله کالن تقسیم نمود:
الف-تجزیه و توصیف متن ،ب-تشریح و تفسیر متن ،و ج-ادغام و یکپارچه کردن
مجدد متن .درحالیکه همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است ،اما در هر مرحله
از تحلیل سطح باالتری از انتزاع به دست میآید .از سویی دیگر هرکدام از این مراحل
شامل چند گام میشود که در مجموع شش گام اصلی را در این مراحل میتوان احصاء
نمود -1 :آشنا شدن با متن؛  -2ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری؛  -3جستوجو و شناخت
مضامین؛  -4ترسیم شبکه مضامین؛  -5تحلیل شبکه مضامین و  -6تدوین گزارش
(عابدی جعفری ،تسلیمی ،فقیهی ،شیخزاده ،1390 ،ص .)178-177
شبکه مضامین ،ابزار مناسبی در تحلیل مضمون است که آتراید-استیرلینگ (،)2001
آن را توسعه داده است شبکه مضمونها براساس یک رویه مشخص ،مضمونهای ذیل
را نظاممند میکند :الف) مضمونهای اصــلی (کــدها و نکــات کلیــدی موجــود در
مــتن)؛ ب) مضــمونهــای سازماندهنده (مقوالت بـه دسـت آمـده از ترکیـب و
تلخـیص مضـمونهـای اصـلی)؛ ج) مضمونهای فراگیر (مضمونهای عالی دربرگیرنده
اصول حاکم بر متن به عنوان یک کـل)( .شیخ زاده ،1391 ،ص  )15بهطورکلی تحلیل
هر متن شامل چند فعالیت است:
 .1کشف مقوالت (مضمونها) و زیر مقوالت؛
 .2غربال کردن مجموعه مقوالت به تعداد کمتر که قابل مدیریت باشند؛
 .3ساخت سلسله مراتبی از کدها و مقوالت؛
1. Thematic Analysis

هم در نوع مضامین موجود در متون و هم در روشهای کشف و شناسایی آنها تنوع
و گوناگونی زیادی وجود دارد .هریک از اندیشمندان مبنای خاصی برای طبقهبندی
مضامین و اشاره به گونههای آنها دارند .روش انتخابی برای کشف مضامین در این مقاله
شناخت مضامین فراگیر ،سازمان دهنده و پایه بوده است.
جدول  -5انواع مضامین
مبنای طبقهبندی انواع مضمون
فراگیر

2

سازماندهنده
3

پایه

شرح مضمون
انتزاعیترین مضامین حاصل شده از فرآیند مفهوم سازی و ترکیب
مضامین است و لذا در کانون شبکه مضامین قرار میگیرد.

1

جایگاه مضمون در
شبکه مضامین

123

حاصل ترکیب و تلخیص مضامین پایه است و نسبت به مضامین پایه
انتزاعیتر است و لذا واسط بین مضامین فراگیر و پایه شبکه است.
نشانگر نکته مهمی در متن بوده و با ترکیب آن نکات مضمون
سازماندهنده ایجاد میشود.

-4مفهوم و چارچوب تحلیلی تابآوری اقتصادی
-1-4مضامین شناسایی شده

مروری بر مطالعات انجام شده ،ادبیات نظری موجود ،اسناد سیاستگذاریها و دیگر
مطالعات صورت گرفته ،نشان دهنده وجود حداقل تعداد  120تعریف از تاب آوری است
که قدیمیترین آنها مربوط به مقاله هلینگ )1973( 4در حوزه اکولوژیکی است88 .
درصد این مطالعات مربوط به بازه زمانی سال  2000تا  2015میباشد .رشتههای جامعه
شناختی ،فیزیولوژیکی ،اکولوژیکی ،نهادی و سازمانی ،زیرساختها و سایر سیستمهای
مهندسی از جمله حوزههای علمی پرکاربرد این مفهوم هستند .تحلیل محتوای واژگان
استفاده شده در این تعاریف نشان میدهد که  25واژه (و واژگان هم خانواده هر کدام)
بیشترین فراوانی را دارند .این واژگان به ترتیب فراوانی عبارتند ازStevenson et al,( :
.)2015, pp5-6

1. Global
2. Organizing
3. Basic
4. Holing
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 .4اتصال برقرار کردن بین کدها از طریق طراحی یک مدل تئوریک (& Ryan
.)Bernard, 2003, p85
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واژه /فراوانی

واژه /فراوانی

واژه /فراوانی

واژه /فراوانی

واژه /فراوانی

توانایی61 /

تطبیق47 /

ظرفیت34 /

بازیابی31 /

حادثه25 /

بال (حادثه بد)22 /

کارکرد21 /

جذب17 /

اضطراب (نگرانی)16 /

تکانهها16 /

نامطلوب (سختی)14 /

فرآیند14 /

انحراف13 /

حفظ12 /

مقابله12 /

اثرات12 /

بازگشت11 /

عقب10 /

پاسخ10 /

حادثه10 /

مقاومت9 /

بازگشت9 /

سطح9 /

فضا (حالت)9 /

مقابل8 /

جهت تحلیل مضمون تعاریف موجود از تاب آوری و تاب آوری اقتصادی ،تقریبا تمام
تعاریف موجود در کتابها و مقاالت داخلی و خارجی که بیش از  100مورد می شد مورد
بازنگری و بررسی قرار گرفت .از این تعداد با توجه به رویکرد مقاله که مبتنی بر رویکرد
مفهومی بود و اینکه تعاریف تکراری یا هم پوشان نباشد 40 ،تعریف مبنای انجام تحلیل
مضمون قرار گرفت .در جدول زیر چند نمونه از تعاریف منتخب و نیز مضامین استخراج
شده از این تعاریف به عنوان نمونه آورده شده است.
جدول  -7نمونه ای از مرحله اول استخراج مضامین پایه (استخراج مضمون پایه از تعاریف)

1

نویسندگان
(سال
پژوهش)

Brill, 2013

Rose, 2004

Briguglio,2014

تعریف ارائه شده

مضمونهای اصلی یا پایه

تاباوریاقتصادیبهمعنایتواناییبنگاه،بازارویااقتصادبرای توانایی ایستادگی
ایستادگی کردن در برابر اثرات نامطلوب تکانههای اقتصادی بهبود در فن آوری و دانش
که معموالً شامل آسیب دیدن داراییها و تجهیزات و تخریب سازگاری
محصوالت میشود ،است .بهبود در فنآوری و دانش باعث
افزایش تابآوری اقتصادی میگردد.
تاب آوری اقتصادی ذاتی به توانایی جابجایی محصوالت
ضربه دیده ناشی از تکانهها با سایر محصوالت و یا
توانایی بازار برای باز توزیع منابع ناشی از افزایش
ناگهانی قیمتها در شرایط عادی گفته میشود.
تابآوریاقتصادیتطبیقیبهتواناییدرافزایشامکانجانشینی
محصوالت و یا تقویت بازار از راه گردآوری اطالعات در مواقع
بحران با تکیهبر استعداد درونی و تالش فراوان گفته میشود.

توانایی جایگزینی محصوالت
آسیب دیده
توانایی بازتوزیع بازار
توانایی جانشین سازی
محصوالت

تابآوری اقتصادی به توانایی اقتصاد در ایستادگی در برابر توانایی مقاومت در برابر تکانهها
تکانهها و بازگشت به مسیر اولیه خود اشاره دارد که به میزان توانایی بازگشت به مسیر اولیه
آسیبپذیری اقتصاد بستگی دارد.

 .1فایل کامل این جدول و جداول هر سه مرحله کدگذاری و تعاریف منتخب  40گانه در دفتر فصلنامه موجود است.

 Walker, et al,ظرفیت یک سیستم برای جذب اختالل و سازماندهی مجددبه ظرفیت جذب اختالل
نحوی که همان عملکرد ،ساختار ،هویت وبازخورد را حفظکند ظرفیت سازمان دهی مجدد
2004
Adger, 2005

ظرفیت سیستمهای اجتماعی-محیطی در جذب اختالالت و ظرفیت جذب اختالل
ظرفیت حفظ کارکرد
حفظ کارکردهای ضروری ،عملکردها و بازخوردها

Adger, 2003

توانایی جذب شوکها و تنشها و همچنین حفظ عملکرد توانایی جذب شوکها
جامعه و یکپارچگی سیستمهای زیست محیطی و توانایی توانایی حفظ عملکرد
توانایی سازگاری
سازگاری با تغییر ،شرایط پیش بینی نشده و خطرات

Timmerman,1981

ظرفیت سیستم برای جذب اثرات منفی و بازیابی بعد از وقوع ظرفیت جذب اثرات منفی
یک رویداد خطرناک؛ و نیز تاب آوری بازتابی از توانایی جامعه ظرفیت بازیابی
توانایی مقابله
برای مقابله با وقایع خطرناک حال و آینده است

& Paton
Johnston,
2001

توانایی بازگشت به حالت اولیه و استفاده از منابع فیزیکی و توانایی بازگشت به حالت قبل
اقتصادی به طور کارا برای کمک به بهبود پس از قرار گرفتن توانایی استفاده از منابع
توانایی بهبود پس از حادث
در معرض خطر

Ganor, 2003

Kofinas,
2003

توانایی افراد و جوامع برای مقابله با وضعیت استرس طوالنی توانایی مقابله
مدت؛ توانایی پیدا کردن نقاط قوت و منابع داخلی ناشناخته توانایی خودسازمان دهی
توانایی سازگاری
برای مقابله مؤثر؛ اندازه گیری انطباق و سازگاری
دو نوع تاب آوری اجتماعی )1( :توانایی تسهیل تالشهای توانایی کشف روند تغییرات
انسانی برای کشف روند تغییرات ،کاهش آسیب پذیری ها و توانایی کاهش آسیب پذیری
تسهیل سازگاری؛ و ( )2ظرفیت سیستم برای حفظ حالتهای توانایی سازگاری
ظرفیت حفظ کارکرد
بهینه فعالیت اقتصادی

بعد از کدگذاری مرحله اول ،از  40تعریف منتخب تعداد  110مضمون اصلی یا پایه
استخراج شد .در جدول زیر مضامین پایه برای دو مضمون سازمان دهنده حفظ
عملکرد قبلی و توانایی سازگاری ،به عنوان نمونه برای مرحله دوم استخراج مضامین
آورده شده است.
جدول  -8نمونه ای از مرحله دوم  -استخراج مضامین سازمان دهنده از مضامین پایه
مضمونهای اصلی یا پایه
(نکات کلیدی تعاریف)
توانایی تداوم عملکرد سیستم
توانایی حفظ کارکرد در هنگام تکانه

مضمونهای
سازمان دهنده
حفظ عملکرد
قبلی

مضمونهای اصلی یا پایه
(نکات کلیدی تعاریف)

مضمونهای
سازمان دهنده

توان انطباق و سازگاری با
فشارهای خارجی

توانایی سازگاری

توانایی سازگاری و انطباق
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Holling,
1995

توانایی یک سیستم برای جذب اختالل یا میزان اختاللی که توانایی جذب اثرات
میتواند قبل از اینکه ساختار سیستم تغییر یابد ،جذب کند .میزان جذب اثرات
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ظرفیت حفظ بازخوردها ،فرایند و
ساختار

توانایی سازگاری

توانایی حفظ عملکرد و ساختار
ظرفیت صرفه جویی منابع

حفظ عملکرد
قبلی

توانایی حفظ ساختار و عملکرد

توانایی سازگاری

توانایی سازگاری

توانایی سازگاری
توانایی مداخله و حرکت
(سازگاری)
حفظ کارکردهای قبلی

از آنجاییکه کلمات توانایی و ظرفیت در اکثر تعاریف استفاده شده بود و لذا در بسیاری
از مضامین سازمان دهنده این تکرار و فراوانی وجود داشت .با توجه به این مطلب برای
استخراج مضامین عالی گویا و ساده  ،این کلمات از مضامین سازمان دهنده حذف شدند.
در جدول زیر تعداد  27مضمون سازمان دهنده و مضامین عالی چهار گانه آورده شده است.
جدول  -9استخراج مضامین عالی از مضامین سازمان دهنده
(تعیین مولفه ها و ابعاد مفهوم تاب آوری اقتصادی)
ردیف

مضامین سازمان
دهنده

1

بازگشت به قبل

2

جایگزینی

3

اقدامات سیاستی

4

بهبود سریع

5

جفظ عملکرد قبلی

مضامین عالی

ردیف
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توانایی حفظ کارکرد برمبنای
تالش یا نبوغ

توانایی انطباق با شرایط جدید

مضامین سازمان دهنده

مضامین عالی

14

ظرفیت سازگاری

سازگاری

 15خودسازمان دهی و یادگیری
16

سازمان دهی مجدد

17

توانایی سازگاری

18

استفاده بهینه از تغییرات

6

حفظ سرمایه و عملکرد

19

آموزش

7

حفظ عملکرد قبلی

20

خودسازمان دهی

8

بازیابی

21

ایستادگی

9

اجتناب

22

پاسخ و واکنش

10

پیش بینی

23

تحمل

11

آینده نگری

24

تعامل

12

شناخت

25

توان جذب

13

کاهش آسیب و
خسارت

26

توان مقابله

بازیابی و بهبود

برنامه ریزی و
آمادگی

توان مقاومت

مقاومت و مقابله

-5جمع بندی و نتیجه گیری:
-1-5داستانواره تاب آوری اقتصادی(جمع بندی)

طرحهای از قبل برنامه ریزی شده را تنها زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد که بتوان
حوادث و یا بحرانها را پیش بینی کرد و در اصطالح این حوادث از نوع ریسکهای معمولی
باشند که میتوان از آموزههای مدیریت ریسک استفاده کرد .اما در حوادث و رویدادهایی
که قابلیت پیش بینی ندارند و این حوادث ماهیت نااطمینانی دارند بایستی بر تاب آوری
تاکید شود )Stevenson, et al, 2015, p12( .الزم به ذکر است که در عمده تعاریف
تحلیل شده ،تاب آوری در پاسخ به شرایط پیش بینی نشده ذکر شده است .این مطلب
آشکار می سازد که چنانچه احتمال وقوع پیش آمدها و بحرانهای اقتصادی قابل محاسبه
باشد و یا اینکه نوع پیش آمد و بحران قابل شناسایی باشد ،با روشهای موجود مدیریت
ریسک این دسته از بحرانهای اقتصادی و اثرات آنها قابل مدیریت می باشد .لذا در مباحث
مربوط به تاب آوری اقتصادی تاکید بر نااطمینانی های اقتصادی است که در این حالت
احتمال وقوع و نیز نوع پیش آمد یا بحران قابل پیش بینی و شناسایی نیست .دالیل این
مساله می تواند ناشی از این موارد باشد -1 :گستردگی آن؛  -2عدم وقوع آن در گذشته؛
 -3شدت اثرات و گستردگی تخریب.
یکی از روشهای تعریف مفاهیم ،تعریف به ابعاد است .لذا تعریف تاب آوری اقتصادی
به ابعادش (مضامین عالی شناسایی شده) عبارت است از :برنامه ریزی و آمادگی مواجهه،
مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی ،بازیابی و بهبود تخصیص منابع و سازگاری با شرابط
بعد از بحرانهای اقتصادی .تعریف کوتاهتر بر مبنای این تعریف عبارت است از :مجموعه
اقدامات و سیاستهایی که باعث تقویت توان و ظرفیت کشور برای مواجهه با نااطمینانی
های اقتصادی را تاب آوری اقتصادی گویند.
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براساس مضامین نهایی ذکر شده در جدول فوق میتوان گفت که مفهوم تاب آوری شامل
چهار بعد یا مؤلفه اصلی است که عبارتند از :برنامه ریزی و آمادگی؛ مقاومت و مقابله؛
بازیابی و بهبود؛ سازگاری.
در مجموع میتوان گفت که از تحلیل مضمون انجام شده بر روی تعداد  40تعریف
منتخب از تاب آوری و تاب آوری اقتصادی ،تعداد  110مضمون پایه یا نکته کلیدی از
مجموع تعاریف ارائه شده استخراج گردید که از این تعداد ،به میزان  27مضمون سازمان
دهنده و در نهایت چهار مضمون به عنوان مضامین عالی یا ابعاد تاب آوری اقتصادی
دسته بندی و ارائه شدند.
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مضامین عالی استخراج شده را می توان ابعاد تاب آوری اقتصادی و مضامین سازمان
دهنده را مولفه های تشکیل دهنده هر یک از این ابعاد به شمار آورد .لذا با توجه به این
مضامین می توان گفت محور اصلی این داستانواره عبارت از مفهوم تاب آوری اقتصادی
و ابعاد تشکیل دهنده آن است .این ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده هر کدام عبارتند از:
 .1برنامه ریزی و آمادگی :نقش برنامه ریزی و آمادگی عبارت است از شناخت،
پیش بینی و آینده نگری عوامل به وجود آورنده تکانهها و بحرانهای اقتصادی و عوامل
تاثیرگذار بر آنها ،تا بتوان در حد امکان از این حوادث اجتناب کرد و یا حتی االمکان آسیب
و خسارات وارده را کاهش داد.
 .2مقاومت و مقابله :سیاست افزایش توان جذب ،مقابله و مقاومت در مقابل تکانهها
به این منظور است که بتوان پاسخ و واکنش مناسب به بحرانهای اقتصادی نشان دهد و
در نتیجه توان ایستادگی در مقابل اثرات زیانبار تکانهها تقویت شود
 .3بازیابی و بهبود :نتیجه اقدامات سیاستی در راستای بازیابی و بهبود سریع که
باعث بازگشت به حالت قبل از تکانه و یا حفظ عملکرد و سرمایه قبلی میشود را میتوان
بازیابی و بهبود تاب آوری اقتصادی قلمداد کرد.
 .4سازگاری :یادگیری و آموزش تجربیات مواجهه با تکانهها و استفاده از ظرفیت
اجتماعی افراد و نهادها موجب میشود که بتوان با سازمان دهی مجدد منابع و افراد از
تغییرات به وجود آمده استفاده بهینه داشت.
-2-5پیشنهادها:

پیشنهادهای این مقاله را می توان در دو دسته پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی ارائه کرد.
پیشنهادهای اجرایی بر مبنای چهار بعد بیان شده عبارتند از:
 -1به منظور برنامه ریزی بهتر و آمادگی بیشتر جهت مواجهه با تکانههای اقتصادی
الزم است که اوالً جامعه در شرایط ایده آل یا نسبتاً ایده الی از لحاظ متغیرهای اصلی رفاهی
باشد .عالوه بر این فعالیت اقتصادی افراد و نهادها مستلزم داشتن مهارت و توانمندی است
که بتوانند در بستری که آزادی اقتصادی و رقابت واقعی در آن جریان دارد به فعالیت
بپردازند و در نهایت بایستی درآمدهای حاصله از فعالیت اقتصادی به صورتی منصفانه و
عادالنه توزیع شود.
 -2اقتصاد زمانی مستحکم است و میتواند در مقابله با تکانههای اقتصادی مقاومت
کند .جریان وجوه و پولهای رد و بدل شده میان فعاالن اقتصادی به درستی مدیریت شود
لذا نیازمند سیاستهای پولی کارآمد است و این امر تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه دولت
به عنوان ناظر و تسهیل گر امور اقتصادی ،سیاستهای مناسب و کارایی داشته باشد .در
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کنار این دو دسته سیاست ،بایستی وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی در حداقل
ممکن باشد تا اقتصاد از نوسانات بازار نفت کمترین تاثیرپذیری را داشته باشد .عالوه بر
این با تنوع شرکای تجاری ،هنگام مواجهه با تکانههای اقتصادی ،بتوان از ظرفیت خارجی
در راستای مقابله با تکانه استفاده کرد و لذا اقتصاد نیازمند اتخاذ سیاستهای روشنی در
بخش تجارت خارجی است.
 -3جهت بازیابی عملکردهای اقتصاد الزم است که زیرساختهای اقتصادی در
وضعیت مناسبی قرار داشته باشند .عالوه بر این بعد از بروز تکانه ،به دلیل صدمه دیدن
بخشی از منابع ،بهترین و سریعترین راه بهبود وضعیت اقتصادی افزایش بهره وری و
استفاده بهتر از امکانات موجود است.
 -4بعد از بروز تکانه های مختلف در اقتصاد ،سازوکارهای تخصیص منابع دستخوش
تغییرات مختلفی می شود ضمن اینکه در شرایط جدید ،روابط و قراردادهای جدید
اقتصادی جدیدی شکل می گیرند .بنابراین جهت استفاده از فرصتهای جدید در شرایط
بعد از تکانهها ،بایستی سرمایههای جدید شکل بگیرند و برای استفاده بهتر از فرصتهای
جدید و یا خلق فرصتهای جدید ،اقتصاد دانش بنیان در کنار تقویت قدرت خالقیت و
نوآوری زمینه را برای رشد بیشتر از قبل از بروز تکانه فراهم می کند.
در بلند مدت مقاومت بدون تعدیل نمیتواند مطلوب باشد ،چرا که ممکن است باعث
عدم انعطاف و در نتیجه قفل شدن اقتصاد شود .لذا قدرت تعدیل و تطبیق با شرایط جدید
برای اقتصاد تاب آور نیز مهم است چرا که تغییرات جدید در اقتصاد میتواند باعث به
وجود آمدن فرصتهای جدیدی برای توسعه بشود)MARTIN, 2012( .
پیشنهادهای پژوهشی در راستای تکمیل این پژوهش و استفاده از یافته های این
مقاله به شرح زیر می باشند:
• از آنجاییکه تعریف ارائه شده از تاب آوری اقتصادی مبتنی بر شناخت نااطمینانی
است ،لذا انجام پژوهشهای جدید جهت شناخت ماهیت ،آثار و نحوه مواجهه با نااطمینانی
در بخشها و سطوح مختلف اقتصادی ضرورت دارد.
• ساخت شاخصهای بومی مبتنی بر تعریف ارائه شده از تاب آوری اقتصادی و
شناسایی متغیرهای مرتبط با هر کدام از ابعاد ذکر شده.
• انجام پژوهشهای کاربردی و تطبیقی در خصوص هر کدام از ابعاد چهارگانه
بیان شده برای تاب آوری اقتصادی ،علی الخصوص ابعاد برنامه ریزی و آمادگی و نیز بعد
سازگای .چرا که این دو بعد بایستی قبل و بعد از وقوع تکانه ها ،مدنظر و توجه جدی قرار
بگیرند.
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-6منابع و مآخذ:
منابع فارسی

1 .1ابونوری اسمعیل ؛ الجوردی حسن ،)1395( ،برآورد شاخص آسیبپذیری و تابآوری

اقتصادی به روش پارامتریکی :بررسی موردی کشورهای عضو اوپک ،دوره  ،3شماره
 - 3شماره پیاپی  ،10پاییز  ،1395صفحه .44-25
2 .2ابونوری ،اسمعیل  ،الجوردی ،حسن و بشارتی راد ،زهره( ، )1395برآورد شاخص تاب
آوری اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود ،اولین همایش بین المللی اقتصاد

شهری( با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) ،اردیبهشت 1395
3 .3ابونوری ،اسمعیل و الجوری ،حسن( ،)1395برآورد شاخص ترکیبی آسیب پذیری
و تاب آوری اقتصاد ایران ،فصلنامه اقتصاد و الگوسازی ،دوره  ،7شماره  ،28زمستان
 ،1395صفحه.29-1
4 .4ابونوری ،اسمعیل ،الجوردی ،حسن ( ،)1395برآورد شاخص آسیب پذیری و تاب آوری
اقتصادی به روش پارامتریکی :بررسی موردی کشورهای عضو اپک ،فصلنامه نظریه

های کاربردی اقتصاد ،سال سوم ،شماره  ،3پاییز
5 .5ارشادی یامچی ،علیرضا . )1395(.تاثیر درآمدهای نفتی بر تاب آوری اقتصادی (مطالعه
کشورهای منتخب) .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی
6 .6پیغامی ،عادل و سمیعی نسب ،مصطفی و سلیمانی یاسر( ،)1394مقاوم سازی اقتصادی
در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی و نظری؛ جلد اول :تاب آوری و آسیب پذیری ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
7 .7پیغامی ،عادل ،سمیعی نسب ،مصطفی ،سلیمانی ،یاسر( ،)1394جستارهایی در اقتصاد
مقاومتی :مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف ،جلد اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه
امام صادق (علیه السالم).
8 .8رضایی محمدرضا .)1392(.ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر
سوانح طبیعی ،دوره  2شماره  ،1تابستان ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه
یزد ،دوره  2شماره  ،1تابستان
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